Vážení občané
Máme právě za sebou bílé velikonoce. Všichni jistě předpokládáme, že nám už příroda nepřipraví
podobné překvapení třeba koncem dubna.Máme před sebou jedno z nejkrásnějších období roku jaro. Čekají nás práce na zahrádkách a jiné udržovací práce kolem rodinných domů, které někdy
neberou konce.

Informace z činnosti OÚ
- příjmy obecního úřadu činily v loňském roce 4 596 912,-Kč, výdaje 3 928 740,-Kč. Hospodářský
výsledek: 668 170,-Kč byl převeden do rozpočtu roku 2008. Mezi hlavní výdaje se řadily výdaje na
vodu 112 623,-Kč, mateřská škola 250 000,-Kč, základní školy 148 330,-Kč, oprava a údržba
veřejného osvětlení 57 600,-Kč, odpady 311 500,-Kč, opravy a udržovací práce 402 868,-Kč, dotace
pro zásahovou jednotku ( přilby, obleky, rukavice, údržba vozidla, PHM) 67 886,-Kč, energie
227 000,-Kč.
- obec Bordovice zaplatila za loňský rok 9 000,- Kč MěÚ Frenštát p. R. za projednávané přestupky
spáchané na území naší obce. Pro získání přehledu o páchaných přestupcích v obci zvolilo
zastupitelstvo obce do této komise svého zástupce - p. Rudolfa Střalku.
- v únoru proběhla schůzka s občany připojenými na „Malý“ vodovod za účelem seznámení s
postupem opravy vodovodu. Oprava měla proběhnout letos na jaře. Nastaly však problémy při
vyřizování povolení ke stavbě, bylo třeba dodat některá nová stanoviska související s novým
stavebním zákonem a správním řádem.Povolení bude vydané v průběhu července, takže se stavbou
začneme v podzimních měsících.
- srub partyzána Drozda je definitivně ve vlastnictví obce Bordovice. Jak jste byli v minulém čísle
informováni, sourozenci Ermisovi se odvolali, nesložili však u soudu do stanoveného termínu
požadovanou jistinu a rozsudek tím nabyl právní moci.Přesto p. Ermis poslal znovu dopis se žádosti
o přenechání srubu do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo samozřejmě jeho žádosti nevyhovělo.
- obec byla přizvána na jednání s MěÚ Frenštát p. R. ohledně střednědobého plánování rozvoje
sociálních služeb v oblasti Frenštátska. Z jednání vzešla smlouva o partnerství mezi obcí a městem
Frenštát p. R.Za účelem realizace plánu projektu budou vytvořeny 4 komise - pro seniory, rodiny s
dětmi, ZTP, nepřizpůsobivé občany. Budou se v nich řešit problémy daných skupin a členové komisí
nemusí být jen zastupitelé obce.
- na základě usnesení zastupitelstva obce se uskutečnilo jednání s fa ROLOFOL, s.r.o. ohledně
vjezdu do jejich areálu. Nákladní auta najíždějí přes zelený pruh a chodník. Výsledkem je dohoda o
opravě. Obec zajistí potřebnou dokumentaci, firma provede realizaci.
- na obecním úřadu je návrh zadání Územního plánu Bordovice, pro zájemce z řad občanů je
k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Odpady
K jarním měsícům neodlučitelně patří sběr odpadů. Fa Asompo, a.s. nabídla obci pronájem
kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Cena nájmu 1 kontejneru je 100,-Kč měsíčně, odvoz
jednoho kontejneru za 20,-Kč + DPH, sváží se 1x týdně. Při svážení od 1.4. do 1.11. by přišel jeden
kontejner na 2 142,-Kč. Zastupitelstvo obce pronájem neschválilo.

Nebezpečný odpad se bude sbírat

25.4.

16.00 - 16.30

u budovy OÚ
v Pasekách u slévárny

16.40 - 17.00

Objemný odpad - kontejner bude přistaven
v Pasekách u slévárny od
u budovy OÚ

25.4. do 27.4.

28.4.

Humanitární sbírka
Stejně jako v loňském roce se bude v obci provádět humanitární sbírka pro Diakonii Broumov.
Zorganizováním sbírky pomůžeme potřebným občanům, odlehčíme komunálnímu odpadu a
poskytneme práci lidem, kteří by jinak žádnou práci nedostali a tím pomůžeme k jejich zpětnému
začlenění do společnosti.
Sbírat se bude: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, útěrky, záclony, látky
domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
Sbírka se uskuteční

28.4.2008

v zasedací místnosti OÚ

Příspěvek na péči
Před rokem vstoupil v platnost nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, k dnešnímu dni
byl třikrát novelizován. Poslední novelou je zákon č. 261/2007 Sb., zákon o stabilizaci veřejných
rozpočtů. Změny platné od 1.1.2008 se týkají jak samotných příjemců dávek na péči, tak i
poskytovatelů péče.
O tom, zda bude příspěvek na péči přiznán či nikoliv, rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou
působností. V kladném případě je příjemce příspěvku povinen do 8 dnů písemně ohlásit jakým
způsobem a kým mu bude péče zajištěna. Pokud tak neučiní ani po zopakované výzvě ( opět 8
dnů) je výplata příspěvku zastavena. Je nezbytné, aby uvedený způsob péče byl doložen
podpisem pečující osoby nebo potvrzením poskytovatele sociálních služeb.
Výplata příspěvku na péči je zastavena také v případech, kdy je komlexní péče zajištěna
v lůžkových zdravotnických zařízeních (nemocnice, LDN, psychyatrické léčebny apod.) ve
školských zařízeních pro výkon soudem nařízené ústavní výchovy vyjma dětských domovů, ve
výkonu trestu odnětí svobody a vazby. Toto platí, že tato doba činí alespoň 1 kalendářní měsíc.

O přijetí a ukončení pobytu ve výše vyjmenovaných zařízeních je příjemce příspěvku povinen
informovat místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností. Pokud z různých důvodů
tohoto není schopen, pak má tuto povinnost osoba, která zabezpečuje pomoc a nebo pobytové
zařízení sociálních služeb ( v případě, že v tomto zařízení osoba žije).
Zákon umožňuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnosti vyplácet příspěvek v hotovosti, tj.
poštovní poukázkou nebo na účet.
Nárok na výplatu příspěvku na péči vzniká podáním žádosti o přiznání příspěvku. Příspěvek
lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která
je závislá na péči jiné osoby. Způsob využití příspěvku kontrolují pracovníci obecních úřadů
s rozšířenou působností. Obecní úřad může v případech zneužívání příspěvku na péči nárok
na výplatu příspěvku odejmout.
K 1.1.2008 se rovněž rozšiřuje okruh osob, na něž přechází nárok na nevyplacené částky příspěvku
do dne úmrtí oprávněné osoby, o tyto: partner, rodiče a jiné osoby blízké, pokud se zesnulým žili
ve společné domácnosti. Pokud takové osoby nejsou, nárok přechází na: osobu blízkou, která
poskytovala oprávněné osobě pomoc, pokud je osob blízkých, které poskytovaly pomoc více,
pak na tu z nich, která pomoc poskytovala v největším rozsahu. U těchto osob není podmínka
společné domácnosti.
Info připravila p. Svatava Nová
Podrobnější info: Eva Dudková
556 833 176
Milena Kociánová
556 833 177
Svatava Nová
556 833 180
nebo na adrese: socialni.sluzby@mufrenstat.cz

Očkování psů proti vzteklině
V úterý 13. května 2008 proběhne v obci očkování psů proti vzteklině.
U obecního úřadu: dopoledne 10.00 - 10.30
odpoledne 16.30 - 17.00
V Pasekách

odpoledne 17.00 - 17.10

Tříkrálová sbírka
Začátkem ledna proběhla v obci Tříkrálová sbírka stejně jako v jiných obcích a městech v celé České
republice.Letošní vybrané finanční prostředky budou použity na paliativní péči - poskytování péče
umírajícímu člověku v domácím prostředí. Celkem se v regionu Charity Frenštát vybralo 278 064,Kč z toho v Bordovicích 15 941,-Kč. Za Vaše štědré dary velice děkujeme
Charita Frenštát p. R.

Pozvání pro všechny řidiče a přátelé motorizmu
V sobotu 3. a neděli 4. května 2008 se uskuteční v prostorách zimního stadionu v Novém Jičíně a
před ním

12. ročník Podbeskydského autosalonu
Kromě tradiční prezentace aut, je pro Vás připraven bohatý doprovodný program, jak pro dospělé,
tak pro děti - např. zdarma ochutnávky piva, vína, uzenářských výrobků Masny Jana Mičky
z Trojanovic. Uskuteční se setkání motorkářů z Moravy, Policie ČR vám bude zdarma testovat vaše
auta, je připravena ochutnávka kávy, čokolády a dalších potravinářských výrobků. Svou nejnovější
techniku bude prezentovat hasičský záchranný sbor, zdarma se budou moci vyfotit děti s rodiči,
zdarma bude tombola v hodnotě 50 000,-Kč. Pro děti je připravena klauniáda, skákací hrad atd.
Mediálními partnery se stali Radiožurnál Praha, Mladá fronta DNES a rádio Čas. Záštitu nad akcí
převzal hejtman MSK Ing. Evžen Tošenovský.
Tuto akci pro Vás připravují novojičínští hokejisté ve spolupráci s Podbeskydskou agenturou dr.
Vítězslava Černocha. Cena vstupného je stejná již 12 let, tj. pro dospělé pouhých 30,-Kč. Nabízíme
Vám m.j. také možnost Vaší prezentace, pokud máte co nabídnout v oblasti volného času a
motorismu ( další na tel. 728 362 757).
PhDr. Vítězslav Černoch, za přípravný tým

Mateřská škola
Mateřská škola Bordovice hospodařila v loňském roce se ziskem 15 340,-Kč. Zastupitelstvo obce na
svém březnovém zasedání rozhodlo o převedení této částky do rezervního fondu mateřské školy.
Z fondu mohou být hrazeny výdaje nad rámec rozpočtu příštích období.
Zápis žáku do mateřské školy pro školní rok 2008/2009 se uskuteční ve čtvrtek 29.5.2008 od 14.00
do 17.00 hod.

Informační servis
Metody podvodníků jsou stále rafinovanější a vynalézavější. Jak se mění zvyky ve společnosti,
vznikají i nové druhy trestné činnosti, které na ně reagují.
Prohlášení se za obchodního zástupce firem, pojišťoven, příslušníky různých sekt a náboženských
skupin, nemocné, kteří potřebují napít vody, pečovatelky, sociální pracovnice, zaměstnance plynáren
a další bývá záminkou, jak se dostat do cizího bytu a otipovat ho, nebo rovnou vykrást.
Co můžete udělat pro své bezpečí, když jste sami doma? Nikdy neotevírejte dveře automaticky,
nevíte-li, kdo je za nimi. Cizí lidi nepouštějte nikdy do bytu! Ověřte si jejich totožnost. Dovolte
vstoupit pouze osobám, kterým důvěřujete. Nalepte si důležitá čísla na Váš telefon. Zamykejte
hlavní vchodové dveře a zavřete okna, a to i v případě Vaší velmi krátké nepřítomnosti. Posuďte, zda
je dům dobře zabezpečen pro ochranu Vaši i Vašeho majetku. Motivací jakékoli trestné činnosti je
zisk. Trestné činy by však nemohly být páchány, nebýt důvěřivosti a naivity lidí. Proto přemýšlejte a
nechovejte se rizikově! Důležité je všechny trestné činy i pokusy o ně hlásit policii. Trvejte na
nahlášení a popisu pachatele!

Obecní úřad Bordovice Vás srdečně zve na tradičně pořádané akce:

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
7. května 2008
Sraz v 19.30 u restaurace Růže.
Zastavení u pomníku por. Rožkova.
Vatra a občerstvení na hřišti TJ SOKOL Borovice.

V. ROČNÍK SMAŽENÍ VAJEČINY na myslivecké chatě
17. května 2008
Sraz ve 14.00 hod u budovy OÚ.
Vajíčka a chleba vemte s sebou.
Na chatě vyhodnotíme nejstaršího a nejmladšího účastníka a účastnici.
O náš pitný režim se postarají myslivci.

